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Přítomni: podle přiložené prezenční listiny 
 
 
 
 
P R O G R A M  J E D N Á N Í: 
 
 

1. Zahájení a úvod 
 

2. Informace o dočerpání prostředků EU období 2007-2013 
 

3. Informace o stavu implementace programů období 2014-2020 
 

4. Stav plnění předběžných připomínek 
 

5. Aktuální stav projednávání návrhu novelizace stavebního zákona 
 

6. Různé  
a. Zhodnocení aktivit v oblasti kohezní politiky v rámci českého předsednictví 

V4  
b. Národní program podpory rozvoje cestovního ruchu v regionech 
c. Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Karlovarského 

a Ústeckého kraje 
d. Postižené oblasti - regionální disparity, potenciál a možnosti  

 
7. Shrnutí a závěr  
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K jednotlivým projednaným bodům programu: 
 
 

1. Zahájení a úvod 
 
Magdaléna Žárská přivítala přítomné, omluvila neúčast předsedkyně PT RHSD Olgy 
Letáčkové a navrhla upravené pořadí projednávání bodů programu; upravený program byl 
schválen. 
 
 

5. Aktuální stav projednávání návrhu novelizace stavebního zákona 
 
Vladimíra Sedláčková seznámila přítomné s dalším postupem projednávání návrhu 
novelizace zákona. V dubnu 2016 Legislativní rada vlády (LRV) jednání přerušila. Návrh 
zákona byl upraven a projednán dne 30. června 2016. LRV jednání opět přerušila s tím, že 
návrh má být dále upraven, a to v součinnosti se dvěma zpravodaji. MMR v červenci úpravu 
dopracuje a předá LRV. Diskuse v LRV se věnovala mj. změně pravomocí při společném 
řízení (dříve koordinovaného), koordinace umisťování staveb v území a prokazování 
oprávnění žadatele provést stavební záměr za účelem získání povolení u stavebního úřadu. 
Podle MMR požadavky na úpravu novely nepřispívají k zjednodušení, stejně jako úprava 
navazujících řízení u posouzení EIA.  
 
V diskusi se Jaroslav Šulc dotázal, zda se LRV návrhu zákona věnuje z hlediska legislativní 
„čistoty“ či zda dává i věcná doporučení, co v návrhu změnit. Vladimíra Sedláčková uvedla, 
že LRV dává i věcné doporučení. O rozporech, kterých je v návrhu zákona přes 30, rozhodne 
vláda. Miloslav Mašek vyjádřil doporučení Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) zvážit 
stažení návrhu novely zákona a začít připravovat zákon nový, reflektující současný vývoj, 
včetně adekvátního využití technologií. Informoval, že SPS předal návrh věcného záměru 
zákona, který mimo jiné obsahuje návrh digitalizace běžné v zahraničí - elektronické 
podávání žádostí atd. Rostislav Dvořák podpořil doporučení SPS a uvedl, že nedostatkem je 
neexistující zpětná kontrolní vazba na dodržování obecně závazných předpisů. Vladimíra 
Sedláčková uvedla, že složitost v investiční přípravě činí hmotné právo. Stavební zákon je 
předpisem procesním. Úkolem by mělo být vyřešit hmotné právo v jiných zákonech. Snahou 
MMR je prostřednictvím stavebního zákona procesy zjednodušovat. 
 
 

6. Různé 
 
b) Národní program podpory rozvoje cestovního ruchu v regionech 

 
Klára Dostálová prezentovala návrh nového dotačního titulu na podporu cestovního ruchu, 
jehož roční objem se předpokládá 300-350 mil. Kč. Probíhá poslední jednání na MF, které by 
mělo příslušnou dokumentaci k Národnímu programu schválit. Následovat bude vnitřní 
připomínkové řízení. Snahou MMR je program zahájit nejpozději do poloviny srpna 2016. 
V rámci prezentace představila dva podprogramy – rozvoj základní a dopravní infrastruktury 
cestovního ruchu a marketingové aktivity v cestovním ruchu; dále představila metodiku 
rozdělení alokace, informaci o podpoře Prahy a o systému organizace cestovního ruchu, který 
MMR připravuje v oblasti destinačního managementu. 
 



3 

V diskusi se Alexandra Rudyšarová dotázala, zda materiál bude představen i na plénu 
RHSD. Klára Dostálová informovala, že materiál již na RHSD projednáván byl a jelikož 
nepřišly nové podněty, bylo by projednávání nadbytečné. MMR se snaží program co nejdříve 
spustit a další projednávání by spuštění oddalovalo. Jaroslav Šulc se dotázal na stanovisko 
MMR ke sdílené ekonomice a její případné regulaci. Klára Dostálová informovala o záměru 
vytvořit pracovní skupinu složenou ze zástupců MMR, MPO a MV. S výstupy skupiny 
ke sdílené ekonomice budou zástupci na PT RHSD informováni. Daniela Grabmüllerová 
doplnila, že MPO se fenoménem sdílené ekonomiky zabývá; zorganizovalo mimo jiné 
konferenci, na kterou chce s vývojem tématu navázat. EK vydala k tzv. kolaborativní 
ekonomice ve formě sdělení nezávazné pokyny, jak by se měly uplatňovat stávající právní 
předpisy. Jaroslav Šulc doporučil se tomuto tématu včas věnovat. Tereza Šamanová 
upozornila, že podporuje především dodržování a vymáhání platných regulačních pravidel 
a nikoli zavádění nových regulací. Alexandra Rudyšarová v této souvislosti uvedla, 
že nejdůležitější je vztah vůči státu (daně atd.) a kontrolní činnost.  
 
 

2. Informace o dočerpání prostředků EU období 2007-2013 
 
Kateřina Neveselá představila údaje k čerpání prostředků ke konci května 2016; příjemci 
obdrželi cca 104 % celkové alokace, což představuje celkem 702 mld. Kč bez finančních 
oprav. PCO zažádal EK do konce dubna o 561 mld. Kč, tj. 83 % celkové alokace. 
Aktualizované údaje budou k dispozici na konci srpna, kdy PCO dokončí poslední certifikace. 
K předkládání souhrnných žádostí na PCO (oficiální termín byl 30. dubna) doplnila, že 
k 31. květnu předložily své souhrnné žádosti OP D, OP LZZ, OP VPK, ROP 
Moravskoslezsko a ROP Střední Čechy. Podle odhadů MF se výše nedočerpání prostředků 
za období 2007–2013 bude pohybovat okolo 6,8 mld. Kč.  Dále informovala o aktuálním 
stavu screeningu rizikových projektů – probíhající trestní či správní stíhání, neuzavřené 
výsledky auditů a kontrol, řešení nesrovnalostí, riziko porušení podmínek udržitelnosti, 
nevymahatelnost či pozastavení projektu. Bylo identifikováno 149 projektů s finančním 
dopadem cca 3,1 mld. Kč (jedná se o horní strop – tj. maximální riziko). Aktuálně je ze strany 
EK schváleno 14 z 23 velkých projektů; ze zbývajících 9 projektů je 8 v procesu schvalování 
a jeden projekt byl ze strany ŘO OP D stažen. ŘO OP D plánuje fázovat 6 velkých projektů.  
 
Tereza Šamanová požádala o zaslání doplněné informace k fázování velkých projektů. 
Kateřina Neveselá informovala, že informace již členům PT RHSD zaslána byla a přislíbila 
ji poslat znovu. Rostislav Dvořák zmínil potřebu podpory projektů pro družstva. 
 
 

3. Informace o stavu implementace programů období 2014-2020 
 

Kateřina Neveselá prezentovala aktuální data ke dni 31. května 2016 – celkem bylo 
vyhlášeno 277 výzev s alokací přes 326 mld. Kč; tato částka představuje více než 50 % 
celkové alokace 2014–2020. V rámci ERDF/FS a ESF programů bylo schváleno 741 projektů 
za více než 30 mld. Kč, včetně Programu rozvoje venkova celkem za 38,5 mld. Kč, což 
odpovídá 6,3 % celkové alokace. Uzavřeny byly právní akty ve všech programech kromě 
OP D a OP Rybářství. Vláda v květnu schválila Výroční zprávu o implementaci Dohody 
o partnerství za rok 2015, která obsahuje identifikovaná rizika implementace včetně návrhu 
opatření pro jejich eliminaci. Jedním z těchto opatření je zpracování analýzy absorpční 
kapacity u programů s rizikem nesplnění pravidla n+3. Na základě těchto analýz 
a informací  o čerpání vypracoval MMR-NOK materiál Návrh realokace prostředků mezi OP, 
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kde je navržena realokace ve výši 2 mld. Kč z OP Doprava do OP Životní prostředí (oblast 
„voda“ a „ovzduší“). Důvodů je několik – dlouhodobé a složité řešení problematiky EIA, 
vysoké riziko nenaplnění pravidla n+3 v roce 2019, nedostatečné čerpání v OP D a riziko 
nedostatečné absorpční kapacity v tom smyslu, že část absorpční kapacity OP D bude využita 
již na záchranu plnění pravidla n+3 v roce 2018. Materiál byl předložen do meziresortního 
připomínkového řízení, projednáván byl i na Radou ESIF na pracovní úrovni a příští týden 
bude předložen k rozhodnutí vládě. Pokud bude schválen, bude předložen Monitorovacím 
výborům a poté, během září, zaslán EK. 
 
V následné diskuzi byla podpořena realokace za předpokladu, že reálně hrozí nedočerpání 
prostředků roku 2016; nicméně prioritou zůstává dobudování dopravní infrastruktury. 
Alexandra Rudyšarová zmínila obavu, že realokace je předčasná. Kateřina Neveselá znovu 
upozornila, že jde o nejzazší možný termín, abychom zachránili čerpání. 
 

 
4. Stav plnění předběžných podmínek 

 
Klára Pravdová informovala o aktuálním stavu plnění předběžných podmínek (PP). Zatím 
je jich splněno 29 (z toho 23 verifikováno EK); částečně splněno 10 a stále zůstává 
1 nesplněná. Důležitá je v tuto chvíli PP 4 Veřejné zakázky, kde EK klade velký důraz 
na vzdělávání, takže stále probíhá intenzivní komunikace. Za rizikovou považuje MMR stále 
PP 6.2 Odpadové hospodářství (problematika dvojích dat za odpady) a zejména pak PP 2.2 
Infrastruktura přístupových sítí nové generace. Ze strany EK byl jmenován koordinátor pro 
splnění PP 2.2. Připravuje se Pátá Čtvrtletní zpráva o plnění PP za období březen – květen; 
bude předložena vládě a poté zaslána EK. 
 
 

6. Různé 
 
a) Zhodnocení aktivit v oblasti kohezní politiky v rámci českého předsednictví V4 

 
Daniela Grabmüllerová informovala o aktivitách MMR v rámci předsednictví ČR 
ve skupině V4. Účastníkům jednání byla rozdána informační brožurka s přehledem akcí 
pořádaných MMR během předsednictví. Nejvýznamnějšími akcemi byly lednová a červnová 
ministeriáda „kohezních“ ministrů, kde se diskutovala budoucnost kohezní politiky 
pro období po roce 2020. Předsedající zemí ve skupině V4 je nyní Polsko. 
 

c) Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Karlovarského 
a Ústeckého kraje 

d) Postižené oblasti – regionální disparity, potenciál a možnosti 
 
Radana Leistner Kratochvílová poskytla informace k bodům zařazeným do programu 
jednání na žádost odborů. Zpracovatelský tým dokončuje návrh Strategického rámce Strategie 
hospodářské restrukturalizace. Návrh bude příští týden představen na pracovní skupině 
pro restrukturalizaci, kde se sejdou zástupci regionů, věcně příslušných rezortů a expertní 
zpracovatelský tým. Následovat bude jednání mezirezortního týmu na úrovni náměstků. 
V plánu je předložit strategický rámec do 30. listopadu 2016 vládě. 
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7. Shrnutí a závěr 

 
 

 
• PT RHSD vzal na vědomí informace o stavu projednávání novelizace stavebního 

zákona.  
• PT RHSD vzal na vědomí informace o Národním programu podpory cestovního ruchu 

v regionech. PT RHSD bude informován o činnosti nové pracovní skupiny ke sdílené 
ekonomice. 

• PT RHSD vzal na vědomí informace o stavu dočerpání prostředků EU 2007–2013, 
o stavu implementace programů období 2014–2020 a o stavu plnění předběžných 
podmínek.  

• PT RHSD vzal na vědomí informace o Strategii hospodářské restrukturalizace 
Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého kraje 

• PT RHSD vzal na vědomí informace o postižených oblastech – regionálních 
disparitách, potenciálu a možnostech.  

• PT RHSD vzal na vědomí informace o zhodnocení aktivit v oblasti kohezní politiky 
v rámci českého předsednictví V4. 

 
 
 
 

*  *  * 


